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Roman Radowiecki  
KSS Piast Bieruń 
 
 

Koncepcja rozwoju  
strzelectwa sportowo-bojowego w Polsce 

 
 
Wstęp 

Przedstawiona koncepcja dotyczy powstania na terenie kraju nowoczesnych strzelnic 
sportowych, spełniających warunki bezpieczeństwa oraz wymogi ustawy o broni 
i amunicji. Obiekty te umożliwią uprawianie przez dzieci, młodzież i dorosłych strzelectwa 
sportowego w obszarze sportu kwalifikowanego i rekreacji oraz prowadzenia zajęć 
strzeleckich przez organizacje o charakterze proobronnym. Dodatkowo w formie 
uzupełnienia projektu, powstania Krajowego Ośrodka Strzeleckiego w celu wykorzystania 
i dalszego szkolenia potencjału ludzkiego, jako programowej kontynuacji projektu. 

 
Cel przedsięwzięcia:  
1. Umożliwienie trenowania i rywalizacji w zakresie strzelectwa sportowego, zgodnie 

„Ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży” i w związku z tym 
przygotowaniem młodych zawodników do zawodów głównych, takich jak 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski. 

2. Umożliwienie trenowania i rywalizacji dzieciom, młodzieży oraz innym osobom o 
niepełnej sprawności fizycznej. 

3. Objęcie programem szkolenia utalentowanych i rokujących zawodników w celu 
otrzymania przez nich na podstawie osiągnięć sportowych kwalifikacji do Kadry 
Narodowej Polski. 

4. Umożliwienie trenowania i rywalizacji w zakresie strzelectwa sportowego osobom po 
23 roku życia w obszarze sportu kwalifikowanego. 

5. Umożliwienie trenowania i rywalizacji w zakresie strzelectwa sportowego członkom 
organizacji o charakterze proobronnym. 

6. Umożliwienie organizacji cyklicznej Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla Gimnazjów i Szkół 
średnich, jako element naturalnego naboru zawodników do systemu szkolenia. 

7. Umożliwienie korzystania z obiektów przez społeczeństwo w ramach organizacji: 
Mistrzostw Gminy, Powiatu i Województwa, Dni Miasta, Ligi Rodzinnej, Otwartych Dni, 
Mistrzostw Służb Mundurowych, Medycznych, Organizacji o charakterze 
proobronnym itp. 

 

Fot. 1. Powszechność dyscypliny celem nadrzędnym.  
(Źródło: www.bogatynia.pl) 
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Korzyści: 
1. Promocja sportu strzeleckiego jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 
2. Asertywność strzelectwa sportowego, jako sportu powszechnego. 
3. Możliwość rozwoju i doskonalenia talentów sportowych wśród mieszkańców gmin i powiatów. 
4. Podniesienie atrakcyjności miejsca zamieszkania. 
5. Promocja środowisk społecznych poprzez organizację w obiektach zawodów strzeleckich, 

lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich a nawet rangi europejskiej i światowej. 
6. Promocja gmin poprzez udział jej zawodników w zawodach, okręgowych, wojewódzkich, 

ogólnokrajowych i zagranicznych. 
7. Pokazanie gmin jako rozwijające się, promujące pożyteczne inicjatywy i działania obywateli, 

które są użyteczne społecznie. 
8. Możliwość wykorzystania obiektu przez lokalne kluby, stowarzyszenia strzeleckie i organizacje 

o charakterze proobronnym. 
9. Krzewienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez sport strzelecki, właściwych zachowań 

społecznych w życiu codziennym, szkole, pracy i rodzinie.  
10. Integracja społeczności lokalnej, regionalnej oraz ogólnokrajowej w obszarze sportu 

I pożądanych postaw patriotycznych poprzez wyznaczanie wspólnych celów i skuteczną ich 
realizację. 

11. Podniesienie sprawności obronnej obywateli. 
 
Kadra szkoleniowa i zawodnicza: 
1. W kraju posiadamy wielu instruktorów, licencjonowanych trenerów oraz sędziów 

strzelectwa sportowego dzięki którym, można bezpiecznie prowadzić proces 
szkoleniowy oraz organizować i przeprowadzać zawody sportowe. 

2. Posiadamy także liczną grupę dobrze wyszkolonych zawodników, uprawiających 
strzelectwo sportowe. Posiadane umiejętności oraz odnoszone przez nich sukcesy są 
doskonałym motywatorem dla nowych strzelców.  

3. Skuteczność procesu szkoleniowego dzięki zaangażowaniu doświadczonych 
trenerów oraz instruktorów, daje gwarancję realizacji założonych celów.  

 

Fot. 2. Pasja i precyzja 
Źródło: www.bestoferta.pl 

 
Struktura obiektów i ich lokalizacja: 

Po wcześniej przeprowadzonym spisie i remanencie istniejących obiektów jako 
elemencie ewaluacji w celu wyznaczenia przyszłych standardów, należy podjąć 
stosowne działania w kierunku realizacji programu. 
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1. Wielkość i potencjał strzelnic wraz z infrastrukturą powinien być dostosowany do 
lokalnych potrzeb oraz wielkości zaludnienia na danym obszarze administracyjnym, 
a także ich przeznaczenia. 
a) gminne - nie mniej niż 10 stanowisk strzeleckich dla każdego rodzaju strzelań, 
b) powiatowe - nie mniej niż 20 stanowisk strzeleckich dla każdego rodzaju strzelań, 
c) wojewódzkie - nie mniej niż 40 stanowisk strzeleckich dla każdego rodzaju 

strzelań. 
2. Miejsce lokalizacji obiektów powinno być wskazane na podstawie złożonych 

wniosków przez zainteresowane osoby, stowarzyszenia sportowe, organizacje 
o charakterze proobronnym lub samorządy. 

3. Architektura obiektów może uwzględniać charakter regionu jako formę różnorodności. 

    

Fot. 3 i 4. Przykładowe warunki uprawiania strzelectwa sportowego.  
Źródło: www.meyton.info 

Finansowanie: 
1. Finansowanie inwestycji możliwe jest w sposób hybrydowy z podziałem na:  

a) samorządy lokalne, na których terenie staną strzelnice sportowe,  
b) Ministerstwo Sportu i Turystyki - dofinansowanie rozwoju regionalnej infrastruktury 

sportowej,  
c) Ministerstwo Obrony Narodowej – doposażenie sprzętowe (programowo 

uwarunkowane),  
d) dotacje unijne – rewitalizacja gmin – największa część kosztów inwestycji, 
e) specjalny fundusz programowy – związany z projektem, 
f) totalizator sportowy, 
g) lokalne firmy, 
h) darczyńcy. 

     

Fot. 5 i 6. Odpowiednie gospodarowanie środkami i infrastrukturą.   
Źródło: www.ziemiamyslenicka.pl, www.fakt.pl 

2. Utrzymanie obiektów jako strzelnic miejskich, powiatowych i wojewódzkich, powinno 
być finansowane z budżetu samorządów lokalnych zgodnie z ich lokalizacją przy 
wsparciu i częściowym udziale klubów lub klubu gospodarza, który będzie pozyskiwał 
dodatkowe środki na funkcjonowanie obiektu (organizacja zawodów, szkoleń, imprez 
komercyjnych, sponsoring). 
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Uzasadnienie projektu: 
Powstanie nowej bazy strzelnic sportowych w Naszym kraju jest uzasadniona ze 

względu na długoletnie tradycje strzeleckie i patriotyczne. Jest także wyjściem naprzeciw 
aktualnym potrzebom dużej grupy społecznej, chcącej realizować się sportowo  

w tej dyscyplinie. Kreuje możliwość znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa, 
jako Państwa sprawnych obronnie obywateli, współtworzących w ten sposób, tak bardzo 
ważny dla obronności, podsystem wsparcia. 

Powstanie nowych obiektów przyczyni się więc do odrodzenia dobrych tradycji 
strzelectwa sportowego w Polsce, zaniedbanego przez lata transformacji ustrojowo-
gospodarczej. Przyczyni się do stworzenia sprawnego i silnego systemu szkolenia 
strzeleckiego jak również znacznego wzrostu osiągnięć sportowych Polskich 
zawodników.  

Zaangażowanie się w ten proces znacznej liczby chętnych dzieci, młodzieży 
i dorosłych, spowoduje wzrost:  
 poczucia własnej wartości i tożsamości, 
 integracji mikro i makroregionalnej, 
 aktywności sportowej,  
 szczególnych umiejętności, 
 zaufania do władz lokalnych i państwowych, dbających o:  

- zaspokajanie potrzeb społecznych, 
- poprawę sprawności fizycznej, 
- rozwijanie talentów sportowych, 
- poprawę bezpieczeństwa,  
- promocję Polaków jako ludzi kreatywnych, dbających o własne Państwo. 

 
Uzupełnienie projektu: 

Ukoronowaniem wyżej przedstawionego projektu, jako jego dopełnienie, powinno być 
powołanie i utworzenie Krajowego Ośrodka Strzeleckiego jako elementu struktury 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Właściwie zorganizowanego i wyposażonego, zgodnie 
najnowszymi standardami tego typu ośrodków na świecie. 
 
1. Cel ośrodka: 

a) selekcja kandydatów skierowanych do szkolenia, 
b) szkolenie i integracja środowiska strzeleckiego, 
c) specjalistyczne szkolenie w zakresie strzelań precyzyjnych i długodystansowych 

obejmujących kal. 5,56 mm , 7,62 mm, 8,6 mm oraz 12,7 mm, 
d) wykorzystanie możliwości technicznych i umiejętności wyszkolonego potencjału 

ludzkiego w obszarze strzelań anty - sprzętowych (kal. 12,7 mm), 
e) synchronizacja w ramach Systemu Obrony Narodowej, podsystemu operacyjnego 

z podsystemem wsparcia, 
f) budowanie w społeczeństwie poczucia patriotyzmu i bezpieczeństwa. 

 
2. Zadania ośrodka 

a) dzięki istniejącemu w nim, laboratorium badań balistycznych i technologii 
koncentracji, opracowywanie wyników i analiz, a następnie wdrażanie ich 
w trakcje procesów szkoleniowych realizowanych przez ośrodek. Ponadto 
przeprowadzanie selekcji sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań pod 
względem jego sprawności, jakości wykonania i skuteczności w perspektywie 
założonego użytkowania, 

b) organizowanie i przeprowadzanie systematycznych szkoleń teoretycznych 
z zakresu balistyki, technik strzeleckich oraz poszerzania wiedzy sprzętowej, 
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c) organizowanie i przeprowadzanie systematycznych szkoleń praktycznych, 
ćwiczeń, warsztatów, konsultacji, obejmujących w szczególności poznawanie 
i doskonalenie w posługiwaniu się bojową bronią strzelecką. Stopniowanie 
procesu szkoleniowego w zależności od różnorodności sprzętowej oraz celowości 
szkolenia, 

d) organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji o charakterze sportowym w obszarze 
strzelań precyzyjnych – długodystansowych, dla wojska, służb mundurowych, 
członków organizacji i stowarzyszeń strzeleckich biorących udział w programie, 

e) organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych teoretycznych i praktycznych 
szkoleń dla strzelców z podsystemu wsparcia w zakresie innych umiejętności 
I technik wojskowych związanych z precyzyjnym strzelectwem bojowym. 

 

Fot. 6. Bezpieczeństwo – efektem współpracy i pasji.  
Źródło: www.polskazbrojna.pl 

 
Idea projektu: 

Stworzenie poprzez naturalny wysiłek ludzki, pasję, sport, postawy patriotyczne, 
tożsamość narodową, współpracę cywilno-wojskową w oparciu o pożytkowanie 
dotychczasowo przeznaczanych środków finansowych, użytecznego systemu sportowo-
szkoleniowo-obronnego. Wykorzystanie ukrytego do tej pory potencjału ludzkiego, jego 
szczególnych umiejętności oraz wartości jaką posiada dla Państwa i Jego zdolności 
obronnych. Dlatego szczególne także powinno być traktowanie tej wartości, jako nowej 
jakości obywatelskiej w pojmowaniu tożsamości narodowej, współżycia społecznego 
oraz budowaniu i kształtowaniu bezpiecznej Polski. 
 
 

Data i miejsce powstania koncepcji: Dąbrowa Górnicza, 01.05.2016 r. 
 
 
 


